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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ : Θουκυδίδου, Α23 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

- Ταῦτα γὰρ πάντα....ξυνεπέθετο  : Μία περίοδος, μία πρόταση. 

Υποκείμενο του ρήματος το ταῦτα, στο οποίο προσάπτεται ο 

κατηγορηματικός προσδιορισμός πάντα. Ο εμπρόθετος μετὰ τοῦδε τοῦ 

πολέμου του ομού (κοινωνίας), ενώ το επίρρημα του χρόνου ἅμα στο 

ρήμα.  

 

- Ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ....ἅλωσιν  : Μία περίοδος με δύο προτάσεις, μία κύρια 

ἤρξαντο...σπονδάς, και μία αναφορική αἵ αὐτοῖς....ἅλωσιν. Στην κύρια : 

ρήμα το ἤρξαντο με υποκείμενο τα Ἀθηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι, ενώ 

αντικείμενο το αὐτοῦ (= τοῦ πολέμου). Η μετοχή λύσαντες χρονική, 

έχοντας ως υποκείμενα τα ίδια με του ρήματος, και αντικείμενο το τὰς 

σπονδάς. Η αναφορική πρόταση, αἳ αὐτοῖς ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας 

ἅλωσιν, προσδιοριστική στο τὰς σπονδάς. Μέσα στην αναφορική ρήμα το 

ἐγένοντο, υποκείμενο αἵ, η δοτική αὐτοῖς του ενεργούντος προσώπου στο 

ρήμα, ενώ ο εμπρόθετος μετὰ...ἅλωσιν του χρόνου στο ρήμα. Η γενική 

Εὐβοίας, μέσα στον εμπρόθετο, αντικειμενική στο ἅλωσιν. 

 

- Δι' ὅ,τι δ' ἔλυσαν....κατέστη : Μία περίοδος με τρεις προτάσεις, μία κύρια  

τὰς αιτίας προύγραψα...ποτε, μία αναφορική δι' ὅ,τι..ἔλυσαν, και μία 

πλάγια ερωτηματική ἐξ ὅτου..κατέστη. Στην κύρια : ρήμα το προύγραψα, 

υποκείμενο ἐγὼ, αντικείμενο τὰς αἰτίας καὶ τὰς διαφορὰς, το επίρρημα 

πρῶτον της τάξης-σειράς. Η γενική του ενάρθρου απαρεμφάτου, 

τοῦ..ζητῆσαί, είναι του τελικού αιτίου (σκοπού)∙ είναι ένα φαινόμενο που 

παρατηρείται συχνά στον Θουκυδίδη και τίθεται αντί του εμπροθέτου 

τελικού αιτίου ἕνεκα + γενική. Υποκείμενο απαρεμφάτου τινα, ενώ το 

επίρρημα ποτε του χρόνου στο έναρθρο απαρέμφατο. Η αναφορική 

δυσκολεύει : καταρχάς θα πρέπει να τήν εκλάβουμε ως προσδιοριστική 
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στα αἰτίας καὶ διαφορὰς· το ότι όμως μπαίνει σε ουδέτερο δι' ὅ,τι  αντί 

δι' ἅς  έχει να κάνει με την εν γένει γενικότητα του ουδετέρου στην 

ελληνική γλώσσα που καλύπτει στην προκειμένη περίπτωση το θηλυκό 

γένος (δι' ἅς = δι' ὅ,τι). Μέσα στην αναφορική, ἔλυσαν το ρήμα, 

υποκείμενο νοείται οὗτοι (Αθ. καί Πελοπονν.), αντικείμενο νοείται τὰς 

σπονδὰς, ενώ ο εμπρόθετος δι' ὅ,τι της αιτίας στο ρήμα. Τέλος η πλάγια 

ερώτηση ως αντικείμενο του ενάρθρου απαρεμφάτο τοῦ ζητῆσαί 

(μερικής άγνοιας). Μέσα στην πλάγια τώρα, κατέστη το ρήμα, 

υποκείμενο πόλεμος, το τοσοῦτος επιθετικός προσδιορισμός στο 

πόλεμος. Η δοτική τοῖς Ἕλλησι  του ενεργούντος προσώπου στο ρήμα 

(βέβαια και η άποψη να ληφθεί ως δοτική τοπική, αντί του τῇ Ἑλλάδι, δεν 

περνά απαρατήρητη) , και ο εμπρόθετος ἐξ ὅτου  της αιτίας στο ρήμα.      

 

- Τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην...ἐς τὸ πολεμεῖν  :  Μία περίοδος, μία πρόταση. 

Θέλει προσοχή η περίοδος αυτή. Ρήμα το ἡγοῦμαι, υποκείμενο ἐγὼ, 

αντικείμενο το απαρέμφατο ἀναγκάσαι (άναρθρο αντί ενάρθρου, δηλαδή 

αντί τὸ ἀναγκάσαι· πρβ. και παρόμοιο φαινόμενο στον παρόντα τόμο, 

Πλάτων Συμπόσιον 207e-208ab), ενώ πρόφασιν κατηγορούμενο 

αντικειμένου [σημασιολογικά δεν διαφοροποιείται από το προηγούμενο 

αἰτίαι. Δηλαδή πρόκειται και εδώ για αληθή αιτία και όχι ψευδή∙ 

προσφιλής συνήθεια του Θουκυδίδη να συνδυάζει τα ανόμοια]. Τα 

επίθετα ἀληθεστάτην μὲν..ἀφανεστάτην δὲ  ως επιθετικοί στο 

πρόφασιν. Η δοτική λόγῳ τρόπου στο ἀφανεστάτην. Στο απαρέμφατο 

τώρα, υποκείμενο τοὺς Ἀθηναίους, αντικείμενο απαρεμφάτου νοείται 

τούτους (= τούς Λακεδαιμονίους), ἐς τὸ πολεμεῖν εμπρόθετος τελικού 

αιτίου.  Η μετοχή γιγνομένους αιτιολογική με υποκείμενο τοὺς 

Ἀθηναίους και το μεγάλους κατηγορούμενο. Και η δεύτερη μετοχή 

παρέχοντας αιτιολογική, με υποκείμενο τοὺς Ἀθηναίους, και τα φόβον 

άμεσο αντικείμενο, τοῖς Λακεδαιμονίοις έμμεσο αντικείμενο.      

 

-αἱ δ' ἐς τὸ φανερὸν...κατέστησαν : Μία περίοδος με δύο προτάσεις, μία 

κύρια αἱ δ' ἐς τὸ φανερὸν...ἑκατέρων, και μία αναφορική ἀφ' 

ὧν...κατέστησαν. Στην κύρια πρόταση : ρήμα το ἦσαν, υποκείμενο αἱ 

αἰτίαι, με το αἱ ἐς τὸ φανερὸν ως επιθετικός προσδιορισμός στο αἰτίαι 

(χάριν άρθρου) και κατηγορούμενο το αἵδε. Η γενική ἑκατέρων 

υποκειμενική στο αἰτίαι. Η μετοχή αἱ λεγόμεναι αναφορική. Η 

αναφορική πρόταση είναι καταρχάς προσδιοριστική στο αἰτίαι. Μέσα 

στην αναφορική κατέστησαν το ρήμα, υποκείμενο νοείται οὗτοι, ενώ ο 

εμπρόθετος ἐς τὸν πόλεμον της κατάστασης. Η μετοχή λύσαντες 

χρονική (συνημμένη στο υποκείμενο), με το τὰς σπονδὰς αντικείμενό 

της, και το ἀφ' ὧν εμπρόθετο της αιτίας στην μετοχή.   
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  

 

1. 

          Γιατί, όλ’ αυτά (τα κακά) συνέπεσαν χρονικά μαζί με αυτόν τον 

πόλεμο. Τόν ξεκίνησαν αυτόν οι Αθηναίοι και οι Πελοποννήσιοι, όταν 

παραβίασαν τις τριακονταετείς συνθήκες, τις οποίες είχαν συνάψει οι 

ίδιοι μετά την άλωση της Εύβοιας.  

           Έκρινα λοιπόν σωστό πρώτα να γράψω τις αιτίες και τις διαφορές, 

εξαιτίας των οποίων παραβιάσαν τις συνθήκες, ώστε να μη χρειαστεί 

κάποια στιγμή να ερευνήσει κανείς για ποιόν λόγο έγινε ένας τόσο 

μεγάλος πόλεμος μεταξύ των Ελλήνων.  

         Γιατί θεωρώ πως η αληθινή, ωστόσο κρυφή, αιτία ήταν τό ότι οι 

Αθηναίοι, καθώς αύξαναν την δύναμή τους και με αυτήν την κατάσταση 

προξενούσαν τον φόβο στους Λακεδαιμονίους, τούς οδήγησαν στό να 

επιδιώξουν τον πόλεμο∙ οι αιτίες, ωστόσο, που αυτοί ανακοίνωναν για την 

παραβίαση των συνθηκών και την είσοδό τους στον πόλεμο, ήταν οι εξής.     

 

2.  

           Κατά τον ιστορικό η πραγματική αιτία του πελοποννησιακού 

πολέμου δεν ήταν άλλη από την ιμπεριαλιστική τάση των δύο τότε 

μεγάλων δυνάμεων στον ελλαδικό χώρο, δηλαδή της Αθήνας και της 

Σπάρτης. Ενώ οι Λακεδαιμόνιοι υπερίσχυαν συνήθως και 

εκμεταλλεύονταν τις πόλεις-κράτη μέσω της συμμαχίας τους, 

εμφανίστηκε η Αθήνα, η οποία με το θάρρος που έδειξε στους Μηδικούς 

πολέμους και με την εγρήγορση και ευφυία της να σχηματίσει τον στόλο 

της και να συγκροτήσει την αθηναϊκή συμμαχία, κατόρθωσε να αυξήσει 

κατά πολύ την δύναμή της και να φοβίσει το αντίπαλο δέος που ήταν οι 

Λακεδαιμόνιοι.   

        Βέβαια, αυτήν την παραδοχή κανείς τους δεν τήν έκανε. Στο πρώτο 

βιβλίο, επίσης, του έργου του και συγκεκριμένα στο Α139 παρουσιάζει τις 

αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου. Η αλήθεια, όμως, αυτού του 

πολέμου είναι αυτή που εμφανίζει σε αυτό το κείμενο.  

 

3. 

Ενεστ.:                               ξυνεπιτίθεται   καθίσταται            

Παρ.:                                  ξυνεπετίθετο  καθίστατο                  

Μέλλ.:                               ξυνεπιθήσεται καταστήσεται        
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Παθ. Μέλλ. Α΄:             ξυνεπιτεθήσεται κατασταθήσεται  

Αόριστ.:                                ----- κατεστήσατο 

Αόριστ. Β΄ :                       ξυνεπέθετο      κατέστη 

Παθ. αόρ. Α΄:                   ξυνεπετέθη   κατεστάθη  

Παρακείμ.:        ξυνεπιτέθειται/ξυνεπίκειται   καθέστηκε 

Υπερσυντ.:         ξυνεπετέθειτο/ξυνεπέκειτο   καθεστήκει 

 

 Ενεστ.:     παρέχοντας                

Παρ.:                ----       

Μέλλ.:   παρέξοντας/παρασχήσοντας                

Αόρ. Β΄:    παρασχόντας                             

Πρκ.:        παρεσχηκότας  

Υπερσ.:          ----  

 

 

 

4. 

Οριστ.  :             ἤρξαντο    ξυνεπέθετο κατέστη 

Υποτ.   :           ἄρξωνται      ξυνεπιθῆται καταστῇ 

Ευκτ.   :             ἄρξαιντο ξυνεπιθεῖτο κατασταίη 

Προστ.:    ἀρξάσθων/ἀρξάσθωσαν ξυνεπιθέσθω καταστήτω 

Απαρ.  :             ἄρξασθαι ξυνεπιθέσθαι καταστῆναι 

Μτχ.    :           ἀρξάμενος  ξυνεπιθέμενος καταστὰς 

 

 

 


